
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών 
των Δικηγόρων».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλ.ήνων

1. Διά τοϋ άρθρου 42 τοϋ Κώδικος περί Δικηγόρων 
(Ν.Δ. 3026/1954) έχει θεσπισθεΐ υποχρεωτική σύμπραξις 
Δικηγόρων κατά την σύναψιν ώρισμένων κατηγοριών συμ
βάσεων, καταρτιζόμενων διά συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
έσ’ όσον ή άξια τοϋ άντικειμένου της συμβάσεως υπερβαίνει 
τό ποσόν των δρχ. τριακοσίων χιλιάδων.

Τό ποσόν όμως τοϋτο λόγω της παρελεύσεως μακροϋ 
χρονικού διαστήματος άπό τοϋ χρόνου τοϋ καθορισμού τοϋ 
έν λόγω ορίου (1954) δεν άνταποκρίνεται πλέον εις τήν 
πραγματικότητα λόγω της έν τώ μεταξύ συντελεσθείσης 
μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, άλλά καί πρός τάς 
προθέσεις τοϋ συντάκτου τοϋ Δικηγορικού Κώδικος, ό 
ό.ποϊος άπέβλεπε εις τήν υποχρεωτικήν δικηγορικήν παρου
σίαν κατά τήν σύναψιν συμβάσεων έχουσών οπωσδήποτε 
άντικείμενον σοβαρόν άπό οικονομικής πλευράς.

Έκτος όμως τούτου, ή έκμηδένισις τοϋ ώς άνω ποσού 
προκαλεϊ καί σοβαράν έπιβάρυνσιν τοϋ κόστους τών συναλ- 
λαγών, άφοϋ πλέον ελάχιστοι συμβάσεις δύναται νά είναι 
αντικειμένου έλάσσονος τών 300.000 δρχ. Τό γεγονός 

*τοϋτο προκαλεϊ εύλογους—διαμαρτυρίας-τών- παραγωγικών 
ιδία τάξεων κατά τής Πολιτείας, άλλά καί τής δικηγορικής 
τάξεως. ^

Εις τήν άντιμετώπισιν τής ώς άνω καταστάσεως απο
βλέπει ή διάταξις τής παρ. 1 τοϋ προτεινομένου άρθρου 1 
τοϋ σχεδίου, διά τοϋ οποίου προβλέπεται ή αύξησις τοϋ έν 
λόγω χρηματικού ορίου διά τάς συναπτομένας συμβάσεις 
εις τό ποσόν τών δρχ. έπτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων, 
χωρίς νά θίγεται ή ισχύς τών ύπ’άριθ. 125403/1954 καί 
63347/1975 αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού Δικαιοσύνης, διά 
τών οποίων έχει ρυθμισθεϊ άλλως τό θέμα τούτο προκειμέ- 
νου περί τών Δικ. Συλλόγων ’Αθηνών-Πειραιώς.
. 'Η παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου άναφέρεται εις τον τρόπον 

υπολογισμού τής άξίας τοϋ άντικειμένου τών συμβάσεων 
αί όποΐαι αφορούν εις εμπράγματα δικαιώματα, προκειμέ- 
νου νά κρίνεται εις έκάστην περίπτωσιν άν υπάρχει ύποχρέ- 
ωσις παραστάσεως δικηγόρου κατά τήν σύνταξιν τών οικείων 
συμβολαιογραφικών εγγράφων. ’Επί τών περιπτώσεων τού
των λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή ΰπό τοϋ οικείου οικονομικού 
εφόρου γενομένη προεκτίμησις.

2. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου αντι
καθίσταται ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 42 τοϋ Ν.Δ. 3026/54 πρός 
τον σκοπόν όπως έπιτραπή κατά τήν σύνταξίν προικοσυμ- 
βολαίων νά παρίσταται είς μόνον Δικηγόρος καί μόνον διά 
τον προικολήπτην. ’Επίσης ύπό τής αύτής διατάξεως ορί
ζεται ότι επί δωριών μεταξύ άνιόντων καί κατιόντων κατ’ 
εύθείαν γραμμήν δέν άπαιτεΐται παράστασις Δικηγόρου 
λόγω τοϋ συγγενικού δεσμού τών συμβαλλομένων.

3. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ότι προ- 
κειμένου περί τής διενεργείας παραγωγικών επενδύσεων 
έπί τή βάσει τών άναπτυξιακών νόμων, ήτοι τών Ν.Δ. 
2687/1953 «περί έπενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων 
εξωτερικού», Ν. 4171/1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων 
διά τήν ύποβοήθησιν τής άναπτύξεως τής οικονομίας τής 
Χώρας», Ν.Δ. 1312/1972 «περί νέων μέτρων πρός ένίσχυσιν 
τής περιφερειακής άναπτύξεως», Ν.Δ. 1313/1972 «περί 
μέτρων έ; ισχύ σε ως τής τουριστικής άναπτύξεως», Ν. 
289/1976 «περί παροχής κινήτρων διά τήν άνάπτυξιν παρα
μεθορίων περιοχών κλπ.» καί Ν. 849/1978 «περί παροχής 
κινήτρων διά τήν έυίσχυσιν τής περιφερειακής καί οικονο
μικής άναπτύξεως τής Χώρας», καί καθ’ όλα τά στάδια 
τής σχετικής διαδικασίας, δέν έχει έφαρμογήν τό άρθρον 
42 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 (πρβλ. παρ. 1). Ή άνωτέρω 
ρύθμισις κρίνεται άπαραίτητος, καθ’ όσον ή έπιβάρυνσις 
έκ τής ύποχρεωτικής παραστάσεως Δικηγόρων είς τάς περι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ πτώσεις επενδύσεων συνήθως άνέρχεται είς - μεγάλα -ποσά, 
τούτο δε πολλάκις δύναται νά άποτελεΐ άνασταλτικόν 
παράγοντα. Ή ρύθμισις αυτή είναι άναγκαία, έντασ- 
σομενη είς τά πλαίσια τής ΰπό τοϋ Κράτους άκολουθουμένης 
πολιτικής πρός τόνωσή τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
διά την διενέργειαν παραγωγικών επενδύσεων, διά τάς 
όποιας έχουν ληφθεϊ κατά καιρούς πολλά καί ποικίλα μετρ» 
δια τών έκάστοτε άναπτυξιακών νόμων ώς λ.χ. φορολογικά 
κίνητρα, οικονομικαί έπιδοτήσεις κλπ.

4. Διά τοϋ άρθρου 4, τέλος, τοϋ. σχεδίου προτείνεται ή 
θέσπισις έξαιρέσεως άπό τής άρχής τής προκαταβολής 
της δικηγορικής άμοιβής διά τήν σύμπραξιν Δικηγόρου είς 
τά συμβόλαια. πέραν τής είσαχθείσης διά τοϋ άρθρου 25 
τοϋ Ν. 723/1977. 'Η προτεινομένη έξαίρεσις άφορα άφ’ 
ενός μέν τούς συμβαλλομένους τών οποίων αί υποθέσεις 
διεξάγονται δια Δικηγόρων άμειβομένων διά παγίας άντι- 
μισθίας καί άφ’ ετέρου τάς άστικάς εταιρείας, αί όποΐαι 
ιδρύονται άποκλειστικώς καί μόνον πρός τον σκοπόν συστά- 
σεως άνωνύμων τραπεζικών εταιρειών, όσον άφορα τήν 
άμοιβήν τών Δικηγόρων οί όποιοι συνέταξαν τό καταστατικόν 
τών ώς άνω άνωνύμων εταιρειών.

Σχετική πρός τ’ άνωτέρω είναι ή ύπ’ άριθ. 742/7S 
γνωμοδότησις τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν τήν Βουλήν 
όπως περιβάλη τοϋτο διά τής ψήφου της. · · -

Έν ΆΟήναις τή 31 Μαΐού 1979;
Οί Υπουργοί ..

Συντονισμού · Δικαιοσύνης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΛΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

<■ ΣΧΕΔΙΟ Ν ΝΟΜΟΥ - ' ;
Πε;ί ρυθμίσεως -δεμάτων τινών τών Δικηγόρων.

Άρδρον 1.
1. Το ύπό τής παρ. 1 τοΰ άρ-3ρου 42 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954

κα·3οριζόμενον ποσόν τών δραχμών τριακοσίων χιλιάδων, ώς 
έλάχιστον όσιον άξίας τοϋ αντικειμένου τής συμβάσεως τέ
ραν τοϋ όποιου είναι υποχρεωτική ή σύμπραξις Δικηγόρου 
κατά τήν ενώπιον Συμβολαιογράφου σύνταξιν τοϋ οικείου 
συμβολαιογραςικοϋ εγγράφου, ορίζεται είς δραχμάς επτακό
σιας πεντήκοντα χιλιάδας, έπιφυλασσομένης τής ισχύος τών 
ύπ’ άρι-3. 125403/1954 καί 63347/1975 αποφάσεων τού 
Υπουργού Δικαιοσύνης. · <■ 7

2. Προκειμένου περί συμβολαιογραφικών εγγράφων άφο- 
ρώντων είς δικαιοπραξίας περί ακινήτων, διά τόν υπολογι
σμόν τοϋ κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ποσού τών 
δραχμών έπτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων, λαμβάνεται υπ’ 
δψιν ή ύπό τοϋ Οικονομικού ’Εφόρου, πρός τόν όποιον ύπεδλή- 
•3η ή οικεία δήλωσις τών ανμβαλλομέυων, γενομένη προεκτί- 
'μησις τής άξίας τοϋ αντικειμένου τής συμβάσεως, κατά τά 
άρ-3ρα 7 καί 8 τοΰ Α.Ν. 1521/1950, «περί φόρου μεταίιβά- 
σέως ακινήτων», κυρωδέντος ύπό τοΰ Ν. 1587/1950 καί 
τροποποιηδέντος ύπό τοϋ Ν.Δ. 329/1974.

Άρδρον 2.
Ή παρ. 2 τού άρ·3ρου 42 τού Ν.Δ. 3026/1954, αντικα

θίσταται ώς άκολούδως:
£w<2> Είς περιπτώσεις, κα-3’ ας τά συμβαλλόμενα μέρη είναι 
.πλείονα, αρκεί ή παράστασις τουλάχιστον δύο δικηγόρων.
.Έπί έταιρικών δύναται νά παρίσταται καί είς μόνον δικηγό
ρος. Έπί συστάσεως προικών δύναται νά παρίσταται είς μο- 

,νον δικηγόρος διά τόν προικολήπτην. Έπί δωρεών μεταξύ 
άνιόντων καί κατιόντων κατ’ εύδείαν γραμμήν δεν άπαιτεί- 

-ται παράστασις δικηγόρου».


